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Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати
задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 201Х
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей національний стандарт «ДСТУ EN 12767:201Х (EN 12767:2007, IDT)
Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних
доріг. Вимоги, класифікація і методи випробувань», прийнятий методом
перевидання (перекладу),  ідентичний щодо EN 12767:2007 (версія EN)
«Passive safety of support structures for road equipment  Requirements,
classification and test methods».
Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в
Україні,  ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».
Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
― слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
― структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову»,
«Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять»,
«Бібліографічні дані»  оформлено згідно з вимогами національної
стандартизації України;
― у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено
«Національне пояснення», виділено рамкою;
― вилучено «Передмову» до EN 12767:2007 як таку, що безпосередньо
не стосується технічного змісту цього стандарту;
― рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання
на них, або на черговій сторінці;
― долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів
України, на які в тексті цього стандарту є посилання).
Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті,
можна отримати в Національному фонді нормативних документів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних
доріг. Вимоги, класифікація і методи випробувань
Passive safety of support structures for road equipment - Requirements,
classification and test methods
Чинний від 201Х–ХХ–ХХ
ВСТУП
Ступінь

тяжкості

водіїв/пасажирів

наслідків

транспортних

дорожньо-транспортних
засобів

залежить

від

пригод

для

характеристик

конструкцій опор елементів дорожньої інфраструктури, що піддаються
динамічним впливам. Виходячи з міркувань безпеки, вони можуть бути
виготовлені таким чином, щоб деформуватися або руйнуватися в момент
удару автомобіля.
Цей стандарт забезпечує загальну основу для випробування
динамічних впливів транспортного засобу на конструкції опор елементів
облаштування автомобільних доріг.
Цей стандарт розглядає три категорії пасивної безпеки конструкцій
опор:
– високе енергопоглинання (HE);
– низьке енергопоглинання (LE);
– нульове енергопоглинання (NЕ).
Конструкції опор, що поглинають енергію, суттєво уповільнюють
транспортний засіб і, отже, можуть зменшувати ризик вторинних зіткнень із
спорудами, деревами, пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху.
Конструкції опор, що не поглинають енергію, дозволяють автомобілю
1
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продовжувати рухатися після удару зі зменшеною швидкістю. Конструкції
опор, які не поглинають енергію, можуть забезпечувати менший ризик
первинної травми, ніж енергопоглинаючі конструкції.
У

цьому

стандарті

наведено

кілька

рівнів

експлуатаційних

характеристик конструкцій опор за двома основними критеріями, що
стосуються експлуатаційних характеристик у разі зіткнення за кожною з
трьох категорій енергопоглинання.
Конструкції опор, до яких не висувають вимоги щодо пасивної безпеки,
вважають відповідними класу 0.
Існує чотири рівні безпеки водіїв/пасажирів.
Рівні 1, 2 і 3 передбачають підвищення рівня безпеки в зазначеному
порядку, зменшуючи ступінь динамічного впливу. Для цих рівнів необхідно
проводити два випробування:
– випробування

за

швидкості

35

км/год

для

забезпечення

передбаченої деформації конструкції під час зіткненнях з нею на низькій
швидкості;
– випробування за швидкості (50, 70 та 100 км/год) за умов швидкості
зіткнення відповідно до класу, вказаного в таблиці 1.
Рівень 4 складається з конструкцій опор високого рівня безпеки,
класифікованих за допомогою спрощеного випробування за умов швидкості
зіткнення відповідного класу.
Під час всіх випробувань використовують легковий автотранспорт для
перевірки того, що рівні тяжкості наслідків є задовільними та відповідають
вимогам безпеки для водіїв/пасажирів легкового автотранспортного засобу.
Різні рівні безпеки водіїв/пасажирів і категорії енергопоглинання
дозволять державним і місцевим органам влади, що здійснюють управління
автомобільними
характеристик
2

дорогами,
опорних

визначати
конструкцій

рівень
елементів

експлуатаційних
облаштування
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автомобільних доріг з точки зору наслідків впливу на водіїв/пасажирів
транспортного засобу, що здійснює зіткнення з конструкцією. Чинники, які
необхідно враховувати, включають зокрема:
– передбачуваний ризик нещасного випадку з травмами і можливість
економічної вигоди;
– категорію дороги та її геометрична схема;
– швидкісний режим транспортних засобів для конкретної ділянки
дороги;
– наявність інших споруд, дерев і пішоходів;
– наявність стримувальних систем пасивної безпеки транспортних
засобів.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт визначає вимоги до експлуатаційних характеристик і
рівні пасивної безпеки з метою зниження серйозності травмування
водіїв/пасажирів транспортного засобу внаслідок зіткнення з опорами
дорожніх споруд та елементами облаштування автомобільних доріг.
Стандартом охоплено також інші види транспортного та пішохідного руху.
До розгляду прийнято три типи енергопоглинання та методи випробування
для визначення рівня експлуатаційних характеристик за

різних умов

зіткнення.
Цим стандартом не охоплено системи пасивної безпеки автомобіля,
шумові екрани та стаціонарні тумби зі штучним освітленням. У стандарті
також не розглядаються тимчасові пристрої керування дорожнім рухом.

3
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування
цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені
видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім
виданням нормативних документів (разом зі змінами).
EN 40-3-2, Lighting columns - Part 3-2: Design and verification-Verification
by testing
EN 40-3-3, Lighting columns - Part 3-3: Design and verification-Verification
by calculation
EN 933-1, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1:
Determination of particle size distribution -Sieving method
EN 933-2, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2:
Determination of particle size distribution— Test sieves, nominal size of
apertures
EN 1317-1, Road restraint systems — Part 1: Terminology and general
criteria for test methods
ISO 6487, Road vehicles — Measurement techniques in impact tests —
Instrumentation
ISO 10392, Road vehicles with two axles — Determination of centre of
gravity
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 40-3-2 Опори освітлення. Частина 3-2. Проектування та перевірка
на відповідність. Перевірка шляхом випробування
EN 40-3-3 Опори освітлення. Частина 3-3. Проектування та перевірка
на відповідність. Перевірка шляхом розрахунку
EN

933-1

Методи

випробувань

з

визначання

геометричних

характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначання гранулометричного
складу. Метод просіювання
EN

4

933-2

Методи

випробувань

з

визначання

геометричних
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характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначання гранулометричного
складу. Випробувальні сита з номінальним розміром отворів
EN 1317-1 Дорожні стримувальні системи. Частина 1: Терміни та
загальні принципи випробувань
ISO 6487 Колісні транспортні засоби. Методика вимірювання під час
випробування на удар. Прилади
ISO 10392 Колісні транспортні засоби. Визначання центра ваги
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті вжито наступні терміни та визначення.
3.1 випробування на удар (impact test)
Випробування, під час якого випробувальний транспортний засіб
зіштовхується з випробною конструкцією опори елемента облаштування
автомобільних доріг
3.2 кут зіткнення (impact angle)
Кут між заданим напрямком руху та траєкторією наближення
випробувального транспортного засобу до об’єкта випробування, який
орієнтований так, як це було б зазвичай на практиці
3.3 точка удару (impact point)
Початкова точка удару між випробувальним транспортним засобом та
об’єктом випробування
3.4 швидкість зіткнення, vi (impact speed, vi)
Швидкість транспортного засобу, виміряна на траєкторії зближення
випробувального транспортного засобу у точці на відстані щонайбільше 6 м
до точки удару.
Примітка. Додаткову інформацію див. у 6.7
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3.5 швидкість на виході, vе (exit speed, ve)
Швидкість випробувального транспортного засобу після зіткнення з
об'єктом

випробування,

виміряна

по

лінії

продовженої

траєкторії

наближення в точці, яка віддалена від точки удару на 12 м.
Примітка. Додаткову інформацію див. у 6.7

3.6 випробувальний транспортний засіб (test vehicle)
Серійна

комерційна

модель

легкового

автомобіля,

яку

використовують у випробуваннях на удар для оцінювання експлуатаційних
характеристик об'єкта випробування
3.7 об'єкт випробування (test item)
Змонтована конструкція опори, в тому числі, елементи облаштування,
для утримання яких призначена опора
3.8 конструкція опори (support structure)
Опорна

система

для

підтримки

елементів

облаштування

автомобільних доріг.
Примітка. Елементи облаштування можуть включати світильники, дорожні знаки,
дорожні сигнали, телефонні та електричні кабелі. Опорна система включає опори,
стовпи, конструкційні елементи, фундаменти, знімні механізми, якщо такі застосовано,
та інші компоненти, призначені для утримання певного елемента облаштування

3.9 опора освітлення (lighting column)
Опора, призначена для утримання одного або декількох світильників,
що складається з

однієї або декількох частин:

подовжувальної частини та, за потреби, кронштейна.
Примітка. Не охоплює опори освітлення контактної мережі
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3.10 стовп електричний (utility pole)
Конструкція,

яка

використовується

для

утримання

ліній

електропередач або телекомунікаційних кабелів
3.11 консольна опора (cantilever support)
Опорна система з одинарною опорою і консольною частиною, яка
утримує знаки, сигнальні пристрої або інші елементи облаштування,
встановлені над смугами дорожнього руху
3.12 портальна опора (gantry support)
Опорна система, що складається з однієї або декількох опор,
розташованих по обидва боки проїзної частини, призначених для
утримання

знаків,

сигнальних

пристроїв

або

інших

елементів

облаштування, встановлених над смугами дорожнього руху
3.13 індекс ступеня тяжкості прискорення (АSІ) (АSІ, Acceleration
Severity Index)
Значення, розраховане, виходячи з інерційних перевантажень під час
прискорення, що діють за напрямками трьох головних осей транспортного
засобу.
Примітка. Максимальне значення АSI розглядають в якості оцінки тяжкості
небезпечних для життя наслідків аварії для водіїв/пасажирів у разі зіткнення автомобіля.
АSI є безрозмірною величиною. АSI розраховується відповідно до EN 1317-1

3.14 теоретична швидкість удару головою (ТНІV) (THIV, Theoretical
Head Impact Velocity)
Швидкість, виражена в км/год, за якої гіпотетичний пасажир із
«зосередженою

масою»

ударяється

об

поверхні

гіпотетичного

пасажирського салону.
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Примітка. ТНІV розраховується відповідно до EN 1317-1

3.15 баласт (ballast)
Додаткова

маса

в

автомобілі,

крім

манекена

і/або

контрольно-вимірювального обладнання, для моделювання вантажу і/або
отримання потрібної інерційної маси під час випробування
3.16 манекен (dummy)
Артефакт або модель водія/пасажира, що використовують для
моделювання

наслідків

дії

і/або

для

вивчення

динамічної

реакції

водія/пасажира у випробувальному транспортному засобі
3.17 споряджена маса (kerb mass)
Маса

випробувального

транспортного

засобу

зі

стандартним

обладнанням, максимальною кількістю палива для двигуна, мастила й
охолоджувальної рідини.
Примітка. Не включає масу пасажирів і вантажу

3.18 випробувальна інерційна маса (inertial test mass)
Маса випробувального транспортного засобу з урахуванням рідин
(необов’язково

їх

максимальний

об'єм)

і

всіх

елементів,

жорстко

закріплених на опорній конструкції автомобіля, включаючи баласт і
контрольно-вимірювальне обладнання, але без урахування манекена
3.19 загальна статична маса (gross static mass)
Загальна статична маса автомобіля, сума випробувальної інерційної
маси та маси манекена
3.20 опір згинальному моменту опори освітлення (bending moment
resistance of a lighting column)
8
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Опір згинальному моменту Mu на рівні ґрунту.
Примітка. Опір згинальному моменту опори освітлення визначають шляхом
розрахунку або випробування відповідно до EN 40-3-2 i EN 40-3-3

3.21 маса опори освітлення (mass of a lighting column)
Загальна маса опори вище рівня ґрунту, яка включає стояк опори та
кронштейн, за наявності.
Примітка. Світильники, з’єднувальні пристрої та кабелі не враховуються

3.22 довжина опори (length of a column)
Довжина опори (h + w/2), яка дорівнює сумі висоти опори h та половині
величини вильоту кронштейна w, виміряного по горизонталі.
Примітка. h та w визначені в EN 40-1

3.23 товарне сімейство (product family)
Серія виробів одного типу різних розмірів, виготовлених з однакових
матеріалів, однакової конструкції і загальноприйнятим способом, які мають
однаковий механізм або конструкцію та призначені для відокремлення,
руйнування або деформації у разі удару.
4 ПАРАМЕТРИ ВИПРОБУВАНЬ
4.1 Загальні параметри
4.1.1 Клас швидкості
Виробник повинен обирати класи швидкості, відповідно до яких
випробовують конструкцію опори згідно з таблицею 1. Випробування
необхідно виконувати за кожної з двох швидкостей зіткнення для обраного
класу швидкості, за винятком опорних конструкцій малих розмірів, які не
віднесено до небезпечних згідно з 5.6.
9
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Таблиця 1 – Швидкість зіткнення
Клас швидкості, км/год

Швидкість зіткнення, км/год

50

35 та 50

70

35 та 70

100

35 та 100

4.1.2 Категорії енергопоглинання
Конструкції опор класифікують за категоріями енергопоглинання за
обраним класом швидкості, відповідно до швидкості на виході згідно з
таблицею 2. За категоріями розрізняють конструкції опор з високим
енергопоглинанням (НЕ), низьким енергопоглинанням (LE) і нульовим
енергопоглинанням (NЕ).
Таблиця 2 – Категорії енергопоглинання
Швидкість

50

70

100

зіткнення vі,
км/год
Категорії

Швидкість на виході vе, км/год

енергопоглинання
НЕ

vе=0

0≤vе≤5

0≤vе≤50

LE

0<vе≤5

5<vе≤30

50<vе≤70

NЕ

5<vе≤50

30<vе≤70

70<vе≤100

Якщо фактична швидкість зіткнення відрізняється від номінальної
швидкості, але знаходиться в допустимих межах, зазначених у 6.7, виміряна
швидкість на виході, яка використовується для визначення категорії
енергопоглинання згідно з таблицею 2, підлягає коригуванню щодо
фактичної виміряної швидкості зіткнення, до значення скоригованої
10
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швидкості на виході, отриманої за формулою (1).
2
2
2
√𝑉номінальна
швидкість зіткнення − 𝑉виміряна швидкість зіткнення +𝑉виміряна швидкість на виході

= 𝑉скорегована швидкість на виході

(1)

Для комбінації високої швидкості зіткнення і низької швидкості на
виході формула дає некоректні результати. Якщо сума під знаком
квадратного кореня є від’ємним числом, виміряна швидкість на виході має
таке низьке значення, що скоригована швидкість на виході є нескінченно
мала величина. Для таких випадків теоретичні коригування не підходять, і
швидкість на виході приймається такою, що дорівнює 0 км/год.
4.1.3 Рівні безпеки водія/пасажира
Конструкції

опор

класифікують

з

точки

зору

рівня

безпеки

водія/пасажира за допомогою значень АSІ і ТНIV, пов'язаних із класом
швидкості і категоріями енергопоглинання, зазначеними в таблиці 5. Рівень
безпеки водія/пасажира NЕ4 охоплює безпечні вироби згідно з 5.6.
4.2 Типи засипки
Виробник повинен вибрати тип(и) засипки і фундаменту для
використання у випробуваннях з числа зазначених у таблиці 3.
Таблиця 3 – Тип засипки
Тип засипки

Назва

Визначення

S

Стандартний ґрунт

розділ А.1

R

Жорстка

розділ А.2

X

Спеціальна

Визначає виробник

Примітка. Для випробування нових конструкцій опор рекомендовано стандартний ґрунт

Типи засипки наведені в додатку А. Методи контролю і виконання
засипки викладено в додатку В.
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4.3 Параметри для конкретних випробувань різних об'єктів на
смузі відведення
4.3.1 Опори освітлення
Під час випробування на опорі освітлення встановлюють світильники і
кабелі світильників, в тому числі, типові підземні кабелі і з'єднувальні
коробки та/або блоки запобіжників, якщо передбачено використання опори
освітлення з такими пристроями.
Для випробування на удар монтаж підвісних кабелів не потрібний.
Однак, якщо за умов фактичного монтажу повинні використовуватися
підвісні кабелі, то наслідки впливу підвісного кабелю і механізмів його
кріплення повинні бути відомі за результатами інших випробувань
аналогічних опор.
Підземні кабелі повинні бути закріплені поза межами засипки таким
чином, щоб кріплення не дозволяло кабелю зміщуватися з точки кріплення
під час випробування. Підвісні кабелі необхідно монтувати таким чином,
щоб змоделювати кріплення на сусідніх опорах/стояках, що перебувають в
експлуатації.
4.3.2 Опори дорожніх знаків
У разі випробування опори дорожнього знака необхідно змонтувати
щит знака. Засоби освітлення або знаки з внутрішнім підсвічуванням, або
інше електричне обладнання та кабелі, в тому числі, типові підземні кабелі і
з’єднувальні коробки і/або блоки запобіжників, необхідно встановлювати у
разі, якщо опору знака передбачено використовувати з такими пристроями.
4.3.3 Опори дорожніх сигнальних пристроїв
У разі випробування опори дорожнього сигнального пристрою має
12
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бути встановлено максимальну передбачену кількість сигнальних головок із
кабелями, в тому числі, підземними кабелями, а також з'єднувальні коробки
і/або блоки запобіжників.
4.3.4 Опори ліній електропередач
У разі випробування на удар опори ліній електропередач необхідно
встановити підвісні кабелі, за винятком випадків, коли наслідки впливу
підвісного кабелю і типу його кріплення на експлуатаційні характеристики
відомі за результатами інших випробувань аналогічного типу опори ліній
електропередач. У разі використання підвісних кабелів повинно бути
встановлено не менше ніж три опори ліній електропередач.
4.3.5 Поштові скриньки
Поштові

скриньки

необхідно

випробовувати

за

наявності

максимальної маси поштових відправлень, на яку вони розраховані,
зазвичай 0,5 кг/дм3 обсягу поштової скриньки.
4.3.6 Стримувальні системи для пішоходів
У разі оцінювання на відповідність вимогам цього стандарту
стримувальних систем для пішоходів, необхідно провести щонайменше
випробування на ризик проникнення елементів зазначених систем у
пасажирський салон у разі зіткнення з терміналом, у напрямі поздовжньої
осі системи і у будь-якому іншому положенні й під будь-яким кутом, які
можна вважати небезпечними.
Примітка. Рекомендовано застосовувати одне з випробувань TC 1.1.50, TC 1.1.80
або TC 1.1.100 згідно з EN 1317-3 як контрольне для визначення результатів за
порівнянними умовами випробування.

4.3.7 Багатостоякові опори
Якщо встановлення конструкцій багатостоякових опор передбачено
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перпендикулярно до проїзної частини і в разі, коли запроектовані просвіти у
напрямку динамічного впливу під кутом 20° та відстань між стояками опори
становить не менше ніж 1,5 м, випробування повинні проводитися на одній
опорі, точка удару випробувального транспортного засобу повинна
розташовуватися по осі цієї опори. Якщо запроектовані просвіти між
опорами складають менше ніж 1,5 м, випробування повинні проводитися на
двох опорах, а точка удару випробувального транспортного засобу має
розташовуватися посередині між двома опорами.
Результати випробувань є застосовними для щитів та кріплень
дорожніх знаків, які суттєво не обмежують реакцію стояків опори у разі
удару порівняно з результатами спеціальних випробувань.
4.3.8 Інші конструкції опор
Опорні конструкції, наприклад, багатоцільові опори, опори для камер,
метеорологічних пристроїв і пристроїв стеження за дорожнім рухом,
рекламні споруди чи інші об'єкти, не вказані вище, також можна
випробовувати

відповідно

до

цього

стандарту.

У

цьому

випадку

конфігурація випробування повинна ґрунтуватися на принципах, описаних в
4.3.1 − 4.3.7.
5 ВИМОГИ
5.1 Загальні положення
Вимоги поділяють на дві групи:
― основні вимоги (5.2);
― додаткові вимоги до консольних і портальних опор для утримання
знаків (5.З).
Для класу 0 вимоги до експлуатаційних характеристик відсутні і
випробування не потрібні.
14
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Експлуатаційний тип кожної конструкції опори, що випробовується,
виражають як комбінацію класу швидкості, категорії енергопоглинання і
рівня безпеки водія/пасажира, визначених за варіантами в таблиці 4 і
зазначених у відповідному форматі, наприклад 100НЕ2, 70LЕ1.
Таблиця 4 – Експлуатаційні типи
Варіанти

Пункт

Клас швидкості

50, 70 або 100

4.1.1

Категорія енергопоглинання

HE, LE або NE

4.1.2

Рівень безпеки водія/пасажира

1, 2, 3 або 4

4.1.3

З метою віднесення до певного типу конструкція опори повинна
відповідати основним вимогам 5.2 і додатковим вимогам 5.3 щодо
випробувань як за умов високої швидкості (50, 70 або 100 км/год), так і
низької швидкості (35 км/год). Значення АSI та ТНIV повинні бути менше ніж
граничні значення для обох відповідних випробувань згідно з таблицею 5.
5.2 Основні вимоги
5.2.1 Прогнозована поведінка
Конструкційна поведінка об'єкта випробування має відповідати
заявленій виробником з наступної точки зору: зсув або відокремлення
елементів,

тільки

деформування,

або

деформування

та

зсув.

Прогнозування рівнів безпеки водія/пасажира і швидкості на виході не
потрібно.
Якщо поведінка об'єкта випробування виявляється невідповідною
заявленій, клас експлуатаційних характеристик не засвідчують.
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5.2.2 Ризик для учасників руху або водія/пасажира транспортного
засобу
5.2.2.1 Відокремлювані елементи та проникнення
Об'єкт випробування або відокремлювані елементи, фрагменти чи
інші великі шматки об'єкта випробування не повинні проникати в
пасажирський салон. Вітрове скло може бути розбите, однак проникнення
крізь нього не допускається.
5.2.2.2 Поведінка транспортного засобу
Транспортний засіб повинен залишатися в вертикальному положенні
упродовж відстані не менше ніж 12 м після точки удару за умови кута
обертання менше ніж 45° і кута нахилу менше ніж 45°.
Примітка. Ковзання допустиме.

5.2.2.3 Індекс ступеня тяжкості прискорення (АSІ)
Максимальне значення АSІ щодо кожного класу швидкості, категорії
енергопоглинання і рівня безпеки водія/пасажира не повинно перевищувати
значення, наведені в таблиці 5.
5.2.2.4 Теоретична швидкість удару головою (ТНIV)
Максимальне значення ТНIV щодо кожного класу швидкості, категорії
енергопоглинання і рівня безпеки водія/пасажира не повинно перевищувати
значення, наведені в таблиці 5.
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Таблиця 5 – Безпека водія/пасажира
Категорії

Рівень

Швидкість

енерго-

безпеки

Обов’язкове

Випробування на удар

поглинання

водія/

випробування на удар за

для класів швидкості

пасажира

низької швидкості

50, 70 і 100 км/год

35 км/год
Максимальне значення

Максимальне
значення

HE

LE

NE

NE

АSІ

ТНIV, км/год

АSІ

ТНIV, км/год

1

1,0

27

1,4

44

2

1,0

27

1,2

33

3

1,0

27

1,0

27

1

1,0

27

1,4

44

2

1,0

27

1,2

33

3

1,0

27

1,0

27

1

1,0

27

1,2

33

2

1,0

27

1,0

27

3

0,6

11

0,6

11

4

Вимоги не

Вимоги не

зазначено

зазначено

Див. 5.6

Для конкретної комбінації категорії енергопоглинання і рівня безпеки
водія/пасажира, АSІ та ТНIV, значення яких округлені відповідно до 6.12, не
повинні перевищувати максимальні значення, визначені за таблицею 5 для
випробувань як за низької, так і за високій швидкості зіткнення.
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5.3 Додаткові вимоги до конструкцій консольних та портальних
опор для утримання знаків
Через п'ятнадцять хвилин після зіткнення найнижча точка конструкції
опори або будь-якого знака, встановленого на ній, не повинна знаходитися
нижче ніж 4,0 м. Цей період часу і висота застосовні тільки до точок, які
розташовані вище ймовірної проїзної частини дороги. У національних
нормативних документах можуть бути встановлені інші граничні значення
за висотою.
5.4 Умовна відповідність
Для утримання дорожніх знаків часто використовують опори із
стандартних металевих труб. Їх типи, наведені у переліку додатка F і
повинні відповідати класам, визначеним у цьому додатку.
5.5 Відбір об'єктів випробувань і товарних сімейств
5.5.1 Загальні положення
Конструкцію опори випробовують за умови навантаження, що
відповідає максимальному розрахунковому навантаженню з урахуванням
маси та, за потреби, площі чи інших розмірів. Для певних типів виробів
зазначають спеціальні вимоги, які наведено нижче.
Випробування проводять для опори освітлення з найдовшим
вильотом кронштейна та світильником з найбільшою масою, на яку
розраховано

опору,

на

відповідність

заявленому

значенню

опору

згинальному моменту на рівні ґрунту, визначеному шляхом розрахунку або
випробування відповідно до ЕN 40-3-2 та ЕN 40-3-3. Позитивні результати
випробування повинні бути застосовними для такої самої опори з коротшим
вильотом кронштейна або подвійного кронштейна такої самої загальної
форми і загальною висотою не більше зазначеної, з масою світильника, за
якої виявлено таке саме або менше значення згинального моменту за
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статичного навантаження, як під час випробування, та з вінцевим
світильником за відсутності кронштейна.
Випробування на опір згину на рівні ґрунту необхідно проводити для
опори дорожнього знака, яка має визначену виробником максимальну
висоту, за найбільшої площі симетрично встановленого щита знака, на яку
розраховано висоту конструкції опори.
Позитивний результат випробування повинен бути застосовний і для
меншої площі щита знака, для асиметричної установки щита знака і для
такої самої конструкції опори меншої висоти, але такої, що в усьому іншому
має точно такі самі деталі конструкції і розміри. Конструкція опори не
підлягає випробуванню на проникнення крізь вітрове скло внаслідок
зіткнення з автомобілем, якщо мінімальна висота до нижньої кромки знака
після деформації складає щонайменше 2,0 м. Зменшувати монтажну
висоту знака допустимо, але в цьому разі необхідно оцінювання ризику його
проникнення крізь вітрове скло.
5.5.2 Товарні сімейства
За обраним класом швидкості та за низької швидкості у першу чергу
підлягає випробуванню в будь-якому запропонованому товарному сімействі
виріб найбільшого розміру.
Примітка. Зазвичай за найбільшого розміру буде виявлено найбільше значення
опору дії згинального моменту на рівні ґрунту.

Залежно від результатів цих випробувань подальші випробування
повинні виконуватися з урахуванням таких умов:
a) якщо об'єкт випробування відповідає категорії NE, подальші
випробування не потрібні. Як об'єкт випробування може бути заявлено
товарне сімейство і всі приналежні до нього вироби меншого розміру, щодо
яких наведено технічні характеристики, визначені за таким самим класом
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швидкості, категорією енергопоглинання і рівнем безпеки водія/пасажира,
як і щодо об'єкта випробування. Об’єкт не підлягає випробуванню на
проникнення крізь вітрове скло внаслідок зіткнення з автомобілем, якщо
мінімальна

висота

до

нижньої

кромки

після

деформації

складає

щонайменше 2,0 м. У разі встановлення об’єкта випробування на меншій
висоті необхідно проводити спеціальне випробування;
b) якщо об'єкт випробування відповідає категорії НЕ або LE, подальші
випробування повинні виконуватися на об’єкті найменшого розміру, що
належить до запропонованого товарного сімейства, тільки за обраним
класом швидкості.
1) Якщо випробний об’єкт найменшого розміру за результатами
випробування відповідає вимогам тої самої категорії енергопоглинання і
рівню безпеки водія/пасажира, товарне сімейство може бути оголошено
відповідним, включно з випробуваними об'єктами і всіма іншими виробами
товарного сімейства, щодо яких зазначено ці технічні характеристики. Щодо
товарного сімейства в цілому, технічні характеристики повинні бути
заявлені за однаковими класом швидкості, рівнями енергопоглинання і
безпеки водія/пасажира.
2) Якщо об'єкт найменшого розміру під час випробування за такої
самої швидкості зіткнення відповідає тій самій категорії енергопоглинання і
більш високому рівню безпеки водія/пасажира, товарне сімейство може
бути заявлене відповідним, включно з іншими виробами запропонованого
товарного сімейства, щодо яких зазначено ці технічні характеристики.
Товарне сімейство в цілому, декларують як відповідне за

однаковими

класом швидкості, категорією енергопоглинання та рівнем безпеки
водія/пасажира на підставі результатів випробування об'єкта найбільшого
розміру, за винятком випробного об'єкта найменшого розміру, щодо якого
повинен бути оголошений фактичний рівень безпеки водія/пасажира,
отриманий під час випробування даного об'єкта.
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3) Якщо об'єкт найменшого розміру під час випробування демонструє
іншу категорію енергопоглинання (НЕ або LЕ) і/або нижчий рівень безпеки
водія/пасажира

порівняно

з

характеристиками,

отриманими

для

найбільшого об'єкта, товарне сімейство відповідним до вимог не заявляють.
Крім того, в конкретних випадках, щодо опор освітлення може бути
застосовано інтерполяцію, як викладено в додатку С, для визначення рівнів
енергопоглинання та безпеки водія/пасажирів для інших виробів товарного
сімейства, для яких зазначено ці технічні характеристики.
В окремому випадку, щодо опор освітлення, що відповідають
категоріям NE, LE або НЕ, їх товарне сімейство може включати опори
більшого розміру, ніж найбільший об'єкт випробування, якщо величина
згинального моменту на рівні ґрунту не перевищує значення, встановлені
для випробуваної опори найбільшого розміру, а маса або довжина більших
опор не перевищує 1,1-кратної маси і довжини найбільшої випробуваної
опори.
5.5.3 Конструкції опор багатоцільового призначення
Якщо тип опорної конструкції запроектовано для використання у
більше ніж одній конфігурації, наприклад, як опор освітлення, опор для
утримання дорожніх знаків, опор для дорожніх сигнальних пристроїв тощо,
результат випробування за низької швидкості в одній конфігурації може
заміщати

результати

випробування

за

низької

швидкості

в

іншій

конфігурації. Цей результат застосовний для конструкційних систем з
меншою масою і такою ж кількістю опор, але тільки для опор з меншим
опором згинальному моменту.
5.6 Безпечні конструкції опор
Конструкції опор малих розмірів, які за оцінкою офіційного органу
сертифікації здатні спричиняти лише незначну шкоду і несуттєво впливати
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на зміну швидкості, можна випробовувати за спрощеним методом
(наприклад, з водієм у салоні транспортного засобу) без будь-яких
вимірювань прискорення і проводити тільки випробування на удар на
високій швидкості (50, 70 або 100 км/год) для засвідчення відповідності
вимогам рівня безпеки водія/пасажира 4 (таблиця 5). Різниця між швидкістю
зіткнення і швидкістю на виході повинна становити не більше ніж 3 км/год.
6 МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА УДАР
6.1 Випробувальний майданчик
Випробувальний майданчик повинен мати рівну поверхню з ухилом
щонайбільше 2,5 %. Його розміри мають бути достатніми для забезпечення
прискорення випробувального транспортного засобу до потрібної швидкості
і

утримання

стабільної

траєкторії

його

наближення

до

об'єкта

випробування. Під час випробування площа навколо об'єкта випробування
повинна мати горизонтальну поверхню, тверде покриття, чисте від калюж,
льоду або снігу. Ґрунт засипки не повинен бути замерзлим.
Для

забезпечення

випробувального

оцінювальних

транспортного

засобу

характеристик
тверде

покриття

на

виході

необхідно

забезпечити довжину твердого покриття не менше ніж 15 м.
Під час випробування на удар належить необхідно вжити заходи для
зменшення утворення пилу від випробувального транспортного засобу,
щоб не перешкоджати здійсненню фотографічної реєстрації в зоні
випробування.
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6.2 Випробувальний транспортний засіб
6.2.1 Загальні технічні характеристики
Випробувальний транспортний засіб повинен представляти собою
стандартний

легковий

автомобіль

з

наступними

технічними

характеристиками (див. додаток Е):
― випробувальна інерційна маса: (825 ± 40) кг. В тому числі,
максимально допустимий баласт складає 100 кг. Вимірювальне та
реєструюче обладнання враховують у баласт;
― необхідно враховувати один манекен масою (78 ± 5) кг;
― загальна статична маса повинна складати (900 ± 40) кг;
― ширина колії передніх і задніх коліс: (1,35 ± 0,20) м;
― положення центру ваги у поздовжньому напрямку на відстані від
передньої осі (CGx): (0,90 ± 0,09) м. Під час визначення центру ваги в
автомобілі не повинно бути манекена;
― положення центру ваги у поперечному напрямку (СGу) на відстані
від осьової лінії автомобіля ± 0,07 м;
― висота центру ваги на відстані від землі (СGz): (0,49 ± 0,05) м;
― автомобілі, що використовують під час випробувань, повинні бути
серійними моделями, репрезентативними для сучасного транспортного
потоку у Європі;
― додаткове обладнання на автомобілі, яке може мати важливе
значення для випробувань, наприклад, світлопрозорий люк, має бути
стандартного типу, такий що зазвичай поставляється виробником або
іншим чином затверджений для використання на автомобілі певного типу;
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― знімати важке стандартне обладнання з важкого автомобіля для
виконання обмежувальних вимог за масою, зазначених у цьому стандарті,
не потрібно.
Примітка.

Щоб

отримати

необхідну

випробувальну

інерційну

масу,

рекомендовано використовувати тип автомобіля зі спорядженою масою у межах
(785 ± 100) кг.

Шини необхідно накачати до зазначеного тиску, рекомендованого
виробником автомобіля. Стан транспортного засобу повинен відповідати
вимогам, встановленим для видачі сертифіката придатності транспортного
засобу стосовно шин, підвіски, кутів установки коліс та кузова. Не
допустимо виконання ремонтів або модифікацій, що можуть змінити
загальні технічні характеристики транспортного засобу або зробити
сертифікацію недійсною. Транспортний засіб повинен бути чистим, а
відкладення бруду, що можуть спричинити утворення пилу під час удару,
повинні бути видалені перед випробуванням.
Транспортний засіб не потрібно утримувати за допомогою кермування
або будь-яким іншим способом у разі удару та під час виходу на дистанції
довжиною 12 м від точки зіткнення.
Всі рідини потрібно включити до випробувальної інерційної маси. Не
потрібно, щоб усі резервуари були повними.
Всі баластні маси повинні бути надійно зафіксовані в автомобілі таким
чином, щоб не порушувати технічні вимоги виробника щодо розподілу маси
в горизонтальній і вертикальній площинах.
Манекен повинен знаходитися на будь-якому з передніх сидінь, за
можливості, на місці водія, і бути зафіксований ременем безпеки.
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6.2.2 Перевірне випробування
Щоб переконатися в тому, що характеристики передньої частини
випробувального

транспортного

засобу

відповідають

встановленому

діапазону значень, має бути виконано перевірне випробування. Це
перевірне випробування вважається застосовним до автомобілів такої
самої моделі і типу, випущених упродовж періоду ± 3 роки від року випуску
випробувального автомобіля.
Перевірне

випробування

повинно

виконуватися

на

зразку

випробувального транспортного засобу, без манекена, для підтвердження
того, що деформаційні властивості передньої частини транспортного
засобу знаходяться в межах незаштрихованої зони графіка залежності
«час-швидкість», представленого на рисунку 1, і відповідають даним
таблиці 6.
Під час перевірного випробування повинно виконуватися зіткнення
випробувального

транспортного

засобу

з

вертикальним

жорстким

циліндром на швидкості 35 км/год, за цих умов жорсткий циліндр не повинен
зміщуватися статично більше ніж на 10 мм під час випробування за
результатами вимірювання по поверхні контакту. Циліндр повинен мати
діаметр (290 ± 20) мм і висоту, що перевищує контактну поверхню
передньої частини автомобіля, що піддається деформуванню, як правило,
на 1 м.
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Умовні познаки:
1 – швидкість, км/год;
2 – час, мс.

Рисунок 1 – Графік перевірного випробування транспортного засобу
Таблиця 6 – Вимоги до відношення «час - швидкість»
Час, мс

Мінімальна швидкість,

Максимальна швидкість,

км/год

км/год

0

35

35

20

30

35

40

20

35

80

0

15

100

0

5

Якщо фактична швидкість зіткнення під час перевірного випробування
відрізняється від швидкості 35 км/год менше ніж на 10 %, вихідна швидкість
у момент «0» повинна бути скоригована до 35 км/год перед виконанням
інтегрування
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використовується для даного інтегрування, має бути виміряне в центрі ваги
відповідно до ISO 6487, із класом частоти каналу (СFС), який дорівнює
180 Гц. Якщо фактична швидкість зіткнення відрізняється від швидкості
35 км/год більше ніж на 10 %, випробування, що перевіряється є недійсним.
Переміщення по кривій «час - швидкість» за часом допустиме для
отримання найкращої відповідності.
6.3 Об'єкт випробування
До початку випробувань об'єкт випробування підлягає перевірці на
відповідність кресленням і повним технічним специфікаціям, які повинні
бути надані виробником. Будь-які розбіжності необхідно задокументувати. У
документах мають бути зазначені маса і центр ваги без урахування
фундаменту.
Повні

технічні

специфікації

включають

відомості

матеріалів

і

креслення в обсязі, необхідному для точної ідентифікації виробу, що
випробовується, та характеристики всіх основних частин. Вони також
включають інструкції з монтажу та технічного обслуговування, необхідні для
забезпечення

початкового

функціонального

стану

і

підтримання

подальшого функціонування пристрою у разі зіткнення на заданому рівні
безпеки.
6.4 Монтаж
Монтаж об'єкта випробування необхідно виконувати відповідно до
специфікацій виробника. Вимоги до засипки надано в додатках А і В.
Засипка зазначеного типу, яка використовується навколо фундаменту,
повинна відповідати вимогам додатка А. Розміри засипки повинні бути не
менше зазначених на рисунку 2, де значення L дорівнює глибині
фундаменту

об'єкта

випробування.

Якщо

окремий

фундамент

не

використовують, фундаментом вважають закладну частина конструкції
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опори. Оскільки будь-які опорні конструкції елементів облаштування
автомобільних доріг можуть використовуватися на ділянках без твердого
покриття, засипка для будь-якого випробування не повинна мати тверде
покриття, за винятком випадків, коли конструкція опори згідно з проектом
призначена для використання тільки на ділянках з твердим покриттям.
Ущільнення засипки має відповідати вимогам додатка В. Поверхня засипки
повинна бути рівною.
1

Умовні познаки:
1- напрямок зіткнення.

Рисунок 2 – Розміри засипки типів S та X

6.5 Положення точки удару і кут зіткнення
Точка удару на випробувальному транспортному засобі повинна бути
розташована по центру в межах ± 0,1 м. Кут зіткнення повинен моделювати
вихід автомобіля з дороги під кутом (20 ± 2)°.
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Для конструкцій опор, щодо яких напрямок зіткнення є суттєвим
фактором, офіційний орган сертифікації може прийняти рішення про
проведення додаткових випробувань з іншими кутами зіткнення. За
можливості зіткнення з конструкцією опори збоку або навіть позаду може
знадобитися випробування під відповідними кутами зіткнення.
Для об'єктів випробувань, що складаються з кількох опор:
― запроектовані вільні просвіти між опорами конструкції становлять
не менше ніж 1,5 м, випробування повинні виконуватися з моделюванням
зіткнення під кутом (20 ± 2)° з однією з опор, у цьому разі точку удару
випробувального транспортного засобу розташовують по центру цієї опори;
― запроектовані вільні просвіти між опорами конструкції становлять
менше ніж 1,5 м, випробування повинні виконуватися на двох опорах із
моделюванням зіткнення під кутом (20 ± 2)°, у цьому разі точку удару
випробувального транспортного засобу розташовують на середині відстані
між двома опорами.
Примітка. Щодо запроектованих вільних просвітів див. 4.3.7.

Якщо нижня частина вертикально встановленого знака розташована
таким чином, що може ударяти у вітрове скло випробувального
транспортного засобу, необхідно виконати додаткове випробування за
високої швидкості під кутом (20 ± 2)° у точці, яка вважається офіційним
органом сертифікації найбільш критичною. Це стосується також будь-яких
інших об'єктів випробувань, для яких існує ризик прямого удару об'єкта
випробування у вітрове скло.
6.6 Документування даних випробування
Нижче наведено дані, які підлягають документуванню.
Вихідні дані випробування:
― маса і положення центра ваги випробувального транспортного
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засобу

в

умовах

випробування,

включаючи

доданий

баласт

(див. ISO 10392);
― розміри транспортного засобу ( див. додаток Е);
― фотографії тестового транспортного засобу зсередини і зовні.
Дані ходу випробування:
― швидкість випробувального транспортного засобу під час зіткнення
та на виході;
― кут наближення випробувального транспортного засобу і точка
удару;
― лінійні прискорення і кутові швидкості;
― фотографічні зображення із записів, зроблених високошвидкісними
плівковими

кінокамерами

і/або

високошвидкісними

відеокамерами,

розташованими так, щоб забезпечити реєстрування в повному обсязі
реакції випробувального транспортного засобу і конструкційної поведінки
об'єкта випробування, включно з деформуванням і відхиленнями.
Дані результатів випробування:
―

пошкодження

об'єкта

випробування

та

випробувального

транспортного засобу;
― фотознімки, що підтверджують дані складеного звіту;
― положення і маса суттєвих уламків.
Примітка 1. Суттєвими вважають уламки масою більше ніж 2 кг.

― фотографії випробувального транспортного засобу всередині і
зовні.
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Профіль даху підлягає реєстрації до і після зіткнення, повинна бути
розрахована і вказана в звіті деформація даху:
― профіль даху випробувального транспортного засобу до та після
випробування.
Примітка 2. Метод викладено в довідковому додатку Н.

6.7 Швидкість випробувального транспортного засобу під час
зіткнення та на виході
6.7.1 Загальні положення
Швидкість зіткнення повинна бути виміряна по траєкторії наближення
випробувального транспортного засобу не дальше ніж за 6 м до точки удару
конструкції опори. Слід виміряти середню швидкість на відрізку довжиною
2 м перед зіткненням.
Швидкість на виході повинна бути виміряна перпендикулярно до
продовженої траєкторії наближення через 12 м після точки удару. У разі
ковзання, нахилу або обертання навколо осі автомобіля швидкістю на
виході є швидкість, визначена за переміщенням центру ваги транспортного
засобу.
У разі випробувань безпечних конструкцій опор за спрощеним
методом (див. 5.6) швидкості зіткнення і на виході необхідно вимірювати
безпосередньо перед ударом і після нього.
Загальна точність вимірювання швидкості зіткнення повинна бути в
межах ± 2% за умови очікуваної швидкості зіткнення. Для швидкості на
виході загальна точність вимірювання повинна бути в межах ± 5%, за
винятком швидкості на виході під час випробування за спрощеним методом,
у цьому разі точність вимірювання повинна бути в межах ± 2%.
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Фактичні швидкості зіткнення під час випробувань повинні бути
такими, що дорівнюють (35 ± 3), (50 ± 3), (70 ± 5) і (100 ± 5) км/год.
6.7.2 Висока точка удару
Випробування

за

даним

стандартом

виконують

на

об'єкті

випробування, який встановлюють у ґрунт на одному рівні з проїзною
частиною.
Примітка. Функціонування окремих конструкцій опор може залежати від різниці
рівнів розташування над ґрунтом конструкції опори і проїзної частини, якщо зазначено,
що механізм знаходиться на певній висоті.

6.8 Кут наближення випробувального транспортного засобу
Кут наближення випробувального транспортного засобу повинен бути
виміряний

належним

методом

уздовж

траєкторії

наближення

випробувального транспортного засобу щонайдальше за 6 м до точки
удару. Загальна точність вимірювання повинна бути в межах ± 1,0°.
Примітка. Для випробувальних транспортних засобів з механічною коробкою
передач це може бути статичне вимірювання, виконане завчасно, до фактичного
випробування.

Для

транспортних

засобів

інших

типів

керування,

наприклад,

дистанційного керування, радіокерування тощо, слід застосовувати метод динамічного
реєстрування фактичної траєкторії та кута зіткнення.
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Умовні познаки:
1 – випробувальний транспортний засіб;
2 – кут зіткнення;
3 – межа вимірювання швидкості зіткнення;
4 – межа вимірювання швидкості на виході;
5 – заданий напрямок дорожнього руху;
6 – конструкція опори

Рисунок 3 – Межі вимірювання напрямку і швидкості зіткнення
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6.9 Вимірювальні прилади у випробувальному транспортному
засобі
Мінімальна кількість вимірювальних приладів у випробувальному
транспортному засобі повинна відповідати вимогам ЕN 1317-1.
Примітка. Рекомендовано використовувати додаткові комплекти акселерометрів і
гіроскопів для визначення кута нахилу, обертання та коливання.

Вимірювання повинні бути виконані відповідно до ISO 6487, з
використанням класу частоти каналу (СFС) такого, що дорівнює 180 Гц, за
винятком графічного відображення результатів, для чого необхідно
використовувати СFС такий, що дорівнює 60 Гц.
6.10 Зона охоплення під час фотографування
Фотозйомка у зоні проведення випробувань повинна виконуватися
щонайменше

двома

високошвидкісними

плівковими

кіно-

або

відеокамерами з мінімальною швидкістю 200 кадрів за секунду. Ці камери
повинні бути розташовані перпендикулярно до траєкторії випробування і
повинні спільно безперервно охоплювати траєкторію руху автомобіля
довжиною 6 м до і 12 м після точки удару. Одна перпендикулярно
розташована камера повинна повністю охоплювати конструкцію опори до і
під час процесу початкового зіткнення.
Примітка. Рекомендовано використовувати контрольні позначки, які відповідають
конкретним положенням, для визначення швидкості під час зіткнення та на виході.
Рекомендовано використовувати додаткові високошвидкісні камери, особливо для
об’єкта випробування з певним механізмом відокремлення. Підвісна камера не є
обов’язковою.

Застосовувані камери повинні мати систему відліку часу для
визначення швидкості з прив'язкою до часу. На плівці повинно бути видно
значення контрольних відстаней по лінії сітки координат.
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Примітка.

Для

синхронізації

зображень

рекомендовано

використовувати

індикатор нульового часу зіткнення, наприклад, фотоспалах.

6.11 Протокол випробування
Протокол випробування за кожної швидкості зіткнення повинен бути
оформлений відповідно до додатка С.
Для кожного типу експлуатаційних характеристик, що включають рівні
безпеки водія/пасажира 1,2 та 3 необхідно представити один протокол
випробування за низької швидкості та один протокол випробування за
високої швидкості. У разі випробування за рівнем безпеки 4 оформлюють
спрощений протокол випробування, включивши до нього тільки значущі
частини.
6.12 Десяткове округлення даних випробування
Десяткові

числа

повинні

округлятися

до

однакової

кількості

десяткових знаків. Дані, що стосуються конкретних вимог в рамках цього
стандарту, необхідно зазначати згідно з вимогами до відповідних значень у
стандарті. Десяткові знаки повинні округлятися таким чином: десяткові
знаки менше 5 округляють в меншу сторону, а десяткові знаки від 5 і вище
округляють в більшу сторону.
Приклад 1
Розраховане значення ASI 1,049 округляють до ASI 1,0 і
зазначають у протоколі в цьому форматі. Розраховане значення ASI 1,050
зазначають у протоколі як ASI 1,1.
Значення THIV зазначають у протоколі без десяткових знаків.
Приклад 2
Отримане значення THIV 27,49 зазначають у протоколі як
THIV

27, а отримане значення THIV 27,50 зазначають у протоколі як

THIV 28.
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Кути вказують у градусах без десяткових знаків і округляють
аналогічним чином. Масу вказують в кілограмах без десяткових знаків і
округляють аналогічним чином.
Швидкість зазначають у км/год, із точністю до одного десяткового
знаку (у зв'язку з вимогою до точності вимірювання швидкості від 2 % до
5 %). Другий десятковий знак округляють, як описано вище. Цей порядок є
однаковим для швидкості зіткнення і швидкості на виході, незважаючи на
відмінності у вимогах до точності. Для значень дійсної швидкості, що
використовуються для розрахунку нормованих швидкостей під час
зіткнення і на виході, має використовуватися повне неокруглене значення
для обчислень, а відповідне округлення має застосовуватися тільки до
кінцевого результату.
Відстані повинні бути зазначені в метрах, з одним десятковим знаком,
за винятком відстаней в межах або на самому автомобілі, де місця
розташування акселерометрів і положення центра ваги зазначають у
метрах з двома десятковими знаками, тобто з сантиметровим допуском.
Округлення десяткових знаків виконують, як описано вище.
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ДОДАТОК А
(обов’язковий)
ТИПИ ЗАСИПКИ
А.1 Стандартний ґрунт, тип S
Стандартний ґрунт повинен складатися з твердих і міцних часток
щебню або гравію. Не допускається використання в'яжучого матеріалу,
наприклад цементу. Гранулометричний склад повинен відповідати даним
таблиці А. 1.
Таблиця А.1 – Вимоги до ґрунту
Сито, мм

Проходження у відсотках за масою

63

100

31,5

від 85 до 100

16

від 55 до 90

8

від 30 до 60

4

від 15 до 45

2

від 10 до 30

0,063

від 2 до 7

А.2 Жорсткий, тип R
Для окремих випробувань може бути потрібний жорсткий фундамент.
Під час випробування на удар залишковий зсув цього жорсткого
фундаменту повинен становити не більше ніж 0,01 м.
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ДОДАТОК В
(обов’язковий)
УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ ЗАСИПКИ
Перед тим як використовувати для випробувального устаткування
матеріал засипки з невідомими характеристиками, необхідно визначити
його гранулометричний склад відповідно до ЕN 933-1 та ЕN 933-2.
На випробувальному майданчику матеріал засипки повинен бути
ущільнений шляхом утворення шарів товщиною 0,3 м, за винятком
верхнього шару, який може мати меншу товщину. Щоб забезпечити
належне ущільнення, необхідно використовувати досить важку трамбівку
масою не менше ніж 150 кг.
Примітка. Щоб полегшити контроль ущільнення, рекомендовано визначити
максимальну щільність у сухому стані матеріалу засипки перед його використанням на
випробувальному майданчику і об’ємну щільність в сухому стані, визначену під час
ущільнення.

Застосований спосіб ущільнення та всі вимірювані параметри
необхідно в достатній мірі відобразити в протоколі випробування.
Перед випробуванням на удар засипка потребує захисту від сильного
дощу.
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ДОДАТОК С
(обов’язковий)
ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗА КАТЕГОРІЯМИ
ЕНЕРГОПОГЛИНАННЯ HE та LE ОПОР ОСВІТЛЕННЯ
У МЕЖАХ ТОВАРНОГО СІМЕЙСТВА
С.1 Загальні положення
Необхідно

використовувати

результати

випробувань

опор

щонайменше двох розмірів згідно з викладеним у С.2 і С.З, щоб оцінити
характеристики інших розмірів товарного сімейства.
С.2 Оцінювання ступеня тяжкості наслідків
Після випробування опор освітлення двох розмірів, що належать до
одного сімейства, за випробної швидкості одного класу, значення THIV та
ASI проміжних розмірів повинні бути отримані лінійною інтерполяцією з
використанням:
a) величини згинального моменту та
b) маси опори.
Найбільше значення ASI та THIV, отримане таким чином, має
використовуватися під час вибору ступеня тяжкості наслідків для кожного
проміжного розміру.
Якщо різниця між двома значеннями ASI, виміряними під час
випробувань, становить більше ніж 0,5, або різниця між двома значеннями
THIV становить більше ніж 15 км/год, інтерполяцію застосовувати не можна.
Значення ASI та THIV найменшої з випробуваних опор повинні бути
застосовані для опор меншого розміру, ніж найменший з випробуваних,
щодо маси і величини згинального моменту.
Після випробування опор освітлення двох розмірів, що належать до
одного сімейства, за випробної швидкості одного класу, значення швидкості
на виході для проміжних розмірів повинні бути отримані лінійною
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інтерполяцією з використанням:
а) маси опори та
б) довжини опори.
Найбільше значення швидкості на виході, отримане таким чином, має
використовуватися під час визначення класу енергопоглинання для кожного
проміжного розміру.
Якщо різниця між двома значеннями швидкості на виході, виміряними
під час випробувань, становить більше половини швидкості випробування
обраного класу, інтерполяцію застосовувати не можна.
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ДОДАТОК D
(обов’язковий)
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ
Протокол випробування повинен містити щонайменше інформацію,
наведену в таблиці D.1 у зазначеному порядку, включаючи інформацію,
визначену в номерних додатках.
Рекомендовано використовувати зведену таблицю.
Примітка. Зміст протоколу випробувань ґрунтується на критеріях, викладених у
EN ISO/IEC 17025:2005.

Креслення повинні бути надані замовником. Об'єкт випробування
повинен бути описаний детально, з наведенням технічних характеристик
матеріалів та інструкцій щодо встановлення та обслуговування конструкції.
Примітка. Рекомендовано використовувати додаткові текст та фотографії,
особливо в пункті 6 протоколу, для описання загальних результатів, щоб сприяти
кращому розумінню змісту протоколу, у якому стані перебувала випробувана
конструкція, яка була траєкторія руху і положення автомобіля та як розташувалися
великі уламки.

Таблиця D.1 – Протокол випробування
Інформація

Посилання на
пункти, що
містять вимоги

1. Посилання на цей стандарт (EN12767:2007)
2. Випробувальна лабораторія:
a) назва;
b) адреса;
c) номер телефону;
d) номер факсу;
e) електронна адреса;
f) місцезнаходження випробувального майданчика;
g) номер акредитації.
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Продовження таблиці D.1
Інформація

Посилання на
пункти, що
містять вимоги

3. Номер протоколу
4. Замовник:
a) назва;
b) адреса;
c) номер телефону;
d) номер факсу;
e) електронна адреса.
5. Об’єкт випробування:
a) дата отримання;
b) дата випробування;
c) назва об’єкта випробування;
d) креслення, опис та інструкції, додаток №__.
6. Порядок випробування:
a) задані параметри:
- задана швидкість зіткнення, км/год;
- заданий кут зіткнення, град.;
- задана інерційна маса автомобіля під час
випробування, кг;
- очікувана технічна поведінка.
b) випробувальне устаткування:
- детальний опис випробувального устаткування;
- характеристики засипки;
- ескізний план випробувального майданчика, додаток
№__;
- фотографії, додаток №__.
c) випробувальний транспортний засіб:
- модель;
- рік випуску моделі;
- ідентифікаційний номер автомобіля, VIN;
- випробувальна інерційна маса (включаючи баласт), кг;
- баласт, положення і маса;
- манекен, положення, тип і маса, тип ременя безпеки;
- загальна статична маса (початкова випробувальна
маса плюс манекен), кг;
- розміри автомобіля, додаток №_ (згідно з додатком Е);
- положення центра ваги;
- фотографії, додаток №__;
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Продовження таблиці D.1
Інформація

Примітка. Рекомендовано додатково включити
споряджену масу даного типу автомобіля.

Посилання на
пункти, що
містять вимоги
у

протокол

d) перевірний випробувальний транспортний засіб:
- модель;
- рік випуску моделі;
- номер і дата перевірного випробування
- калібрувальна крива відношення «швидкість-час»,
додаток №__.
- кут зіткнення, град.;
- швидкість зіткнення,
a) загальні:
км/год;
- № випробування;
- швидкість на виході,
- дата;
км/год;
- характеристика погодних
- загальний опис ходу
умов;
випробування;
- фотографії, додаток
№__.
b) загальні експлуатаційні вимоги:
- Чи поведінка об’єкта випробувань відповідала
очікуваній? (Так/Ні);
- Чи були наявні якісь ризики відповідно до 5.2.2.1?
(Так/Ні);
- Чи поведінка автомобіля відповідала 5.2.2.2? (Так/Ні);
- Індекс ступеня тяжкості прискорення, ASI;
- Теоретична швидкість удару головою, THIV, км/год;
- Чи відбулося проникнення об’єкта випробування в
пасажирський салон? (Так/Ні).
c) Додаткові вимоги до конкретних об’єктів
Додаткові спостереження:
- найнижча точка відповідно до 5.3, м;
- додаткові спостереження.
d) Додаткові обмеження у відношенні до устаткування:
е) Діаграми прискорень, додаток №.
8. Перелік додатків:

6.2.2

7. Результати:

5.2
5.2.1
5.2.2.1

5.2.2.3
5.2.2.4

5.3,
додаток Н

Додаток 1 …назва… (х сторінок);
Додаток 2 …назва… (у сторінок).
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Кінець таблиці D.1
Інформація
9. Загальні положення
Результати випробування, викладені в цьому протоколі,
стосуються тільки об'єктів, які випробовувались. За інших
умов зіткнення можуть бути отримані інші результати.
Можливі обмеження щодо випробувальної устатковини
визначені в пункті 6d) цього протоколу.
Цей протокол не може бути відтворено інакше, ніж
повністю, за винятком попередньої письмової згоди
лабораторії, яка його видала.
10. Протокол затверджено:
a) дата;
b) прізвища;
c) підписи;
d) посади.
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ДОДАТОК Е
(обов’язковий)
ХАРАКТЕРИСТИКИ І РОЗМІРИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
У

протоколі

випробування

мають

бути

вказані

такі

розміри

шириною

кузова,

транспортного засобу:
―

ширина

(визначають

за

максимальною

виключаючи дзеркала заднього виду);
― довжина (виключаючи буксирувальний гак);
― висота;
― ширина колії: ширина колії для передньої і задньої осей
(вимірюється по осьовій лінії коліс);
― колісна база;
― передній звис;
― задній звис (виключаючи буксирувальний гак).
Ці розміри представлено на рисунку Е.1.
В основному протоколі випробування у відповідних розділах повинні
бути зазначені такі позиції:
― маса і баласт згідно з вимогами 6.2.1;
― початкова випробувальна маса;
― баласт, маса і положення;
― манекен, тип, маса і положення;
― загальна статична маса;
Примітка. Для ілюстрації положення баласту і манекена може бути потрібна
фотографія (ї).

― центр ваги, CGx, CGy і CGz згідно з вимогами 6.2.1.
Рекомендовано додатково включити в протокол споряджену масу
даного типу автомобіля.
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Умовні познаки:
1– ширина;
2 – ширина колій (передні);
3 – довжина;
4 – висота;
5 – передній звис;
6 – колісна база;
7 – задній звис;
8 – положення центру ваги у поздовжньому напрямку;
9 – висота центру ваги на відстані від землі;
10 –положення центру ваги у поперечному напрямку.

Рисунок Е.1 – Розміри транспортного засобу
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ДОДАТОК F
(обов’язковий)
УМОВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
Таблиця F.1 – Одностоякові опори
Опис

Сталеві опори з
порожнистого
профілю
круглого
поперечного
перерізу
номінальним
діаметром, що
дорівнює або
менше 89 мм, і
товщиною
стінкиА, В, С
3,2 мм

Матеріал і
марка

Сталь

Висота і розміри
знаку, що
випробовується,
мм
Висота/ширина
Монтажна висота
до низу
встановленого
елемента
1500/1150

S355J2H

2100

Клас
швидкості

Категорія
енергопоглинання

Рівень
безпеки
водія/
пасажира

100 км/год

NE

2

А

Одностоякова несуча система, яка випробовувалася у жорсткому бетонному
фундаменті. Детальний опис випробувань і висновки наведено в протоколі R/SE/726/03
«Випробування пасивної безпеки сталевих опор із порожнистого профілю круглого
поперечного перерізу для утримання знаків - TRL UK».
В Результати

дійсні також для опор, виготовлених із порожнистих сталевих або
алюмінієвих трубчастих елементів із меншим значенням умовної границі текучості і з
товщиною стінок та діаметром, такими що дорівнюють або менші від випробуваних
зразків.
С

Якщо для утримання одного знаку
перпендикулярно до проїзної частини:

застосовують

дві

опори,

розташовані

- за умови, що відстань між центрами опори менша ніж 1500 мм. Розміри опор не повинні
перевищувати 76 мм в діаметрі і 3,2 мм за товщиною стінки;
- за умови, що відстань між центрами опор становить 1500 мм або більше. Розміри опор
не повинні перевищувати 89 мм в діаметрі і 3,2 мм за товщиною стінки.
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ДОДАТОК G
(довідковий)
ХОДОВИЙ ВІЗОК ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Для подальшого розвитку засад цього стандарту допустимим є замість
легкового автомобіля застосовувати ходовий візок транспортного засобу,
тобто пристрій, який використовується як замінник промислової моделі
випробувального

транспортного

засобу.

З

метою

розроблення

та

оцінювання такого транспортного засобу рекомендовано враховувати
наступні умови:
― загальна статична маса ходового візка повинна складати
(900 ± 25) кг, інші розміри повинні відповідати вимогам ЕN 1317-1;
― манекен не використовують;
― форма ходового візка повинна моделювати форму типового
легкового автомобіля даного класу за масою, зокрема, за формою даху і
висотою розміщення точки удару;
―

повинні

бути

задоволені

вимоги

6.2.2

випробування;
― слід адекватно змоделювати дах і вітрове скло.
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ДОДАТОК Н
(довідковий)
ДЕФОРМУВАННЯ ДАХУ
Н.1 Загальні положення
Для подальшого розвитку засад цього стандарту важливо, щоб у
процедурі випробувань було зазначено вимоги щодо вимірювання та
внесення до протоколу даних, які стосуються деформування даху. Якщо
проблему деформування даху буде розглянуто в наступній редакції цього
стандарту, на той час необхідно буде мати достатньо інформації за
результатами випробувань, отриманих із послідовним дотриманням
установчих принципів.
Для

отримання

розроблення

досвіду

процедур

щодо

деформування

випробувань

та

даху,

вимірювань

під

час

пропонується

використовувати викладений нижче керівний принцип.
Н.2 Порядок випробування
Лінію профілю вихідної форми даху наносять по центральній осі
транспортного засобу, використовуючи повірену лінійку з нижнім краєм,
сформованим відповідно до профілю даху. Положення верхньої частини
лінійки записують як вертикальну відстань вище фіксованої точки відліку на
нижній кромці бічних вікон.
Після зіткнення зображення профілю даху накладають знову в тому
самому положенні по відношенню до точки відліку та вимірюють
вертикальну деформацію. Максимальна вертикальна деформація даху
повинна бути виміряна з точністю ± 10 мм.
Деформацію необхідно вимірювати в трьох положеннях:
1. За вітровим склом, де дах наближається до горизонталі.
2. По лінії задньої кромки передніх дверей.
3. Перед заднім склом, де дах наближається до горизонталі.
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Результати повинні бути представлені в протоколі випробування, див.
додаток D, пункт 6 с) «Додаткові спостереження».
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ДОДАТОК НА
(довідковий)
ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ТА/АБО РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, НА ЯКІ
Є ПОСИЛАННЯВ EN 12767:2009, ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ
СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ
Таблиця НА.1
Міжнародні та/або регіональні
стандарти

Національні стандарти України

EN 40-3-2, Lighting columns - Part прДСТУ EN 40-3-2:20ХХ (EN 40-3-2:2013, IDT)
3-2: Design and verification - Опори освітлення. Частина 3-2. Проектування
Verification by testing
та перевірка на відповідність. Перевірка
шляхом випробування
EN 40-3-3, Lighting columns - Part прДСТУ EN 40-3-3:20ХХ (EN 40-3-3:2013, IDT)
3-3: Design and verification - Опори освітлення. Частина 3-3. Проектування
Verification by calculation
та перевірка на відповідність. Перевірка
шляхом розрахунку
EN 933-1, Tests for geometrical прДСТУ EN 933-1:20ХХ (EN 933-1:2012, IDT)
properties of aggregates - Part 1: Методи
випробувань
з
визначання
Determination
of
particle
size геометричних характеристик заповнювачів.
distribution -Sieving method
Частина 1. Визначання
гранулометричного
складу. Метод просіювання
EN 933-2, Tests for geometrical прДСТУ EN 933-2:20ХХ (EN 933-2:1995, IDT)
properties of aggregates — Part 2: Методи
випробувань
з
визначання
Determination
of
particle
size геометричних характеристик заповнювачів.
distribution— Test sieves, nominal Частина 2. Визначання
гранулометричного
size of apertures
складу. Випробувальні сита з номінальним
розміром отворів
EN 1317-1, Road restraint systems — прДСТУ
EN
1317-1:20ХХ
Дорожні
Part 1: Terminology and general стримувальні системи. Частина 1: Терміни та
criteria for test methods
загальні принципи випробувань
ISO 6487, Road vehicles — ДСТУ ISO 6487:2009 (ISO 6487:2002, IDT)
Measurement techniques in impact Колісні
транспортні
засоби.
Методика
tests — Instrumentation
вимірювання під час випробування на удар.
Прилади
ISO 10392, Road vehicles with two ДСТУ ISO 10392:2014 (ISO 10392:2011, IDT)
axles — Determination of centre of Колісні транспортні засоби. Визначання центра
gravity
ваги
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
1 EN 40-2:2004 Опори освітлення. Частина 2. Загальні вимоги та
розміри
2 EN 40-3-1:2000 Опори освітлення. Частина 3-1. Проектування та
перевірка на відповідність. Технічні вимоги для характеристичних
навантажень
3 EN 40-4:2005 Опори освітлення. Частина 4. Вимоги до опор
освітлення із попередньо напруженого залізобетону
4 EN 40-5:2002 Опори освітлення. Частина 5. Вимоги до сталевих опор
освітлення
5 EN 40-6:2002 Опори освітлення. Частина 6. Вимоги до алюмінієвих
опор освітлення
6 EN 40-7:2002 Опори освітлення. Частина 7. Вимоги до опор
освітлення із полімерних композиційних матеріалів, армованих волокном
7 EN 1317-2 Дорожні стримувальні системи. Частина 2. Класи
ефективності, критерії приймальних ударних випробувань та методи
випробувань захисних бар'єрів, включаючи парапети
8 EN 1317-3:2000 Дорожні стримувальні системи. Частина 3: Класи
ефективності, критерії приймальних ударних випробувань та методи
випробувань для пристроїв амортизаційних дорожніх
9 ENV 1317-4:2001 Дорожні стримувальні системи. Частина 4: Класи
ефективності, критерії приймальних ударних випробувань та методи
випробувань для терміналів та переходів бар'єрів безпеки
10 prEN 1317-5 Дорожні стримувальні системи. Частина 5: Вимоги до
продукції та оцінка відповідності транспортних стримувальних систем
11 EN 1794-1 Пристрої для зниження шуму дорожнього руху.
Неакустичні характеристики. Частина 1. Вимоги до механічних
характеристик і стійкості
12 EN 1794-2 Пристрої для зниження шуму дорожнього руху.
Неакустичні характеристики. Частина 2. Загальні вимоги техніки безпеки та
екологічні вимоги
13 prEN 1823 Дорожнє устаткування. Аварійні придорожні телефони
14 ISO 6813 Автомобільні транспортні засоби. Класифікація зіткнень.
Термінологія
15 EN 12414:1999 Обладнання для контролю за паркуванням
автомобілів. Розрахункові автомати за паркування. Технічні та
функціональні вимоги
16 EN 12368:2006 Устатковання для регулювання дорожнього руху.
Світлофори
17 EN 12899-1:2001 Знаки дорожні вертикальні. Частина 1. Стаціонарні
знаки
18 prEN 12899-2 Знаки дорожні вертикальні. Частина 2. Стаціонарні
тумби зі штучним освітленням
19 prEN 12899-3 Знаки дорожні вертикальні. Частина 3. Стовпчики
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сигнальні та світловідбивачі стаціонарні
20 EN ISO/IEC 17025:2005 Загальні вимоги до компетентності
випробувальних та калібрувальних лабораторій
21 ISO 12353-1:2001 Дорожні транспортні засоби. Аналіз
дорожньо-транспортних пригод . Частина 1: Словник
22 EN 40-1 Опори освітлення. Частина 1. Терміни та визначення понять
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